
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ประจำปีการศึกษา  2565             
โรงเรียนบ้านเขาปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข ั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 
หลักการและเหตุผล 
 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนบ้านเขาปูน  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565   โรงเรียนบ้านเขาปูน  ได้ทำการศึกษาและวิเคราะหข้อม ูลจากแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา และผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกำหนดให้สถานศ ึกษาต้องจัดทำ 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานของตน เพ ื่อสนับสนุนและสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร ์ว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา 4 ยุทธศาสตร ์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ที่ 1 เสริมสร้างจิตสำน ึกค่านิยม ให้สถานศ ึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร ที่ 2 บ ูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
ยุทธศาสตร ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา  
ยุทธศาสตร ที่ 4 พัฒนาศักยภาพคร ู บุคลากรทางการศกษา นักเรียนในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา 
 

 
พันธกิจ 
 

1. เสริมสร้างจิตสำน ึกและค่านิยม ให้กับคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนย ึดหลักธรรมาภิบาล 
 

2. บ ูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ ื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตในสถานศ ึกษา  

3. ส่งเสริมบทบาทผ ู้ปกครอง ชุมชนคณะกรรมการสถานศ ึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต 
 

4. สร้างกลไกและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อำนาจของเจ ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความ 
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  

5. ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดองค ์ความร ู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา อย่าง 
จริงจังและต่อเน ื่อง 

 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของส่วนราชการภายในสถานศ ึกษาให้มีความโปร่งใส 

และเป็นธรรม  
2. เพ่ือส่งเสริมให้คร ูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนปฏิบัติงานด้วยความซ ื่อสัตย ์

สุจริตและ รับผิดชอบต่อประชาชน  
3. เพ่ือส่งเริมให้สถานศ ึกษา  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมและนำหลัก  

ปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ 
 



4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแขงและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต 
 
 
ยุทธศาสตร์และมาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 
ยุทธศาสตร์ที1่ : เสริมสร้างจิตสำน ึกค่านิยมให้สถานศ ึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   

วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งส่งเสริมเสริมสร้างจิตสำน ึกและค่านิยมให้แก่สถานศ ึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลา โดยมี 
ทัศนคติวิสัยทัศน ์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบสถานศ ึกษา 
รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ให้ทุกภาคส่วนมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎและระเบียบที่จะเป็น 
กลไกในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
ภาครัฐได้อย่างมีประสทธิภาพ 



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน  
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 เสริมสร้างความร ู้ความเข้าใจแก่ครูและ บุคลากรทางการศ ึกษา 
นักเรียนให้ปฏิบัติงานและ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 ประยุกต์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ  
1.3 จัดให้มีหลักสตรการเรียนรู้หร ือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศษฐกิจ 

พอเพียงแก่คร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียน  
2. ส่งเสริมให้คร ูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนและปฏิบังานตามหน้าทีด่้วยหล ัก 

ธรรมาภิบาล  
2.1 ส่งเสริมให้คร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนมีความร ู้ความเข้าใจรวมทั้ง การ 

ฝึกอบรมเพ่ือให้ปฏิบัติงานตมหลักธรรมาภิบาล  
2.2 ส่งเสริมให้คร ูและบุคลากรทางการศกษา นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัต ิตามมาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม  
2.3 ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานการประพฤติปฏิบัติตนของคร ู และ

บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้เป็นไตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
3. กำหนดให้มีหลักส ูตรทางการศึกษาเพ่ือใช้เป็นเคร ื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

สถานศึกษา 
 
 

3.1 จัดให้มีหลักส ูตรทางการศึกษา/หลักส ูตรการฝึอบรม ด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา  

3.2 กำหนดให้หลักส ูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา เป็นหลักส ูตร 
บังคับท่ีใช้ฝ ึกอบรมคร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนทุกระดับ  

3.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนร ู้วิชาการ  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและ ปราบปราม 
การทุจริตสถานศึกษา 

 
4. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดช ู ความดี  ความซ่ือสัตย ์ สุจริตและการต่อต้านการทุจริต  

4.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้คร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา 
นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซ ื่อสัตย ์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน ์ ส่วนรวม  

4.2 รณรงค ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ ให้สังคมมีค่านิยมยกย่อง เชิดช ู
และเห็นคุณค่าของการ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยรรม  

4.3 ส่งเสริมชิดช ูหน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่นด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตสถานศึกษา  

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุภาคส่วนร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปราม การ 
ทุจริตสถานศึกษา 



๙ 
 
ยุทธศาสตร ์ที2่ : บ ูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา 

 
วัตถุประสงค์  

มุ่งประสานความร่วมม ือระหว่างหน่วยงานสถานศ ึกษากับทุกภาคส่วนในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตสถานศึกษา ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของผ ู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ 
สถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหร ือประพฤติมิชอบในสถานศ ึกษา เสริมสร้างและพัฒนา เคร ื 
อข่ายผ ู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศ ึกษาให้เป ็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้าง 
หลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมลูหร ือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

 
1. บ ูรณาการหน่วยงานสถานศ ึกษากับองค ์กรทกุภาคส่วนเพ ื่อสร้างความตระหนักและปล ูกจิตสำน ึก 

การเป็นพลเม ืองดี  
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อม ูลและการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับ  

องค์กรทกุภาคส่วน  
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนองค ์กรและบุคลากรทางด้านส ื่อสารมวลชนให้มีความเข ้มแข็งและ  

เป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อม ูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ 
 

1.3 ส่งเสร ิมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร ์เน ็ต เพ่ือทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษาโดยมีเว็บบอดร ์เพ่ือติดต่อส ื่อสารระหว่างกัน  

1.4 เสริมสร้างและพัฒนาเคร ือข่ายผ ู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศ ึกษา  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตหร ือประพฤติมิชอบ 

 
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนร ู้  เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  

คณะกรรมการสถานศึกษามีความ ต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศ ึกษา 
 

2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อม ูลหร ือเบาะแส 
ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหร ือข้อม ูลนั้น  

2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับร ู้และการเข้้าถ ึงขอ้มูลข่าวสาร  
2.4 กำหนดมาตรการสร้างแรงจ ูงใจให้แก่ผ ้ให้ขอ้มูลหร ือเบาะแส  ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

 
2.5 ให้องค์กรหร ือบุคลากรด้านส ื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมม ือเพ่ือ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศ ึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศ ึกษา  

3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
สถานศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

3.2 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตามประเมนิผลการดำเนินการตามกลยุทธ ์ จุดเน้นเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพทางการศ ึกษา 

 
ยุทธศาสตร ์ที ่3 : เสริมสร้างความเข้มแข ็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา 
วัตถุประสงค์ 

 



มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม 
ชัดเจนและมีประสทธิภาพสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศึกษากับภาคเอกชนให้มีศักยภาพ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่ว
ยงาน ทุกภาคส่วน 

 
มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 

 
1. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุมพร้อมทั้งสร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ 

บริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรม 
 

1.1 ให้สถานศ ึกษาท่ีม ีพันธกิจด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของ 
หน่วยงาน อัตรากำลังการบริหารงานบุคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจและความ 
รับผิดชอบ  

1.2 สนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานสถานศ ึกษา  
ด้วยตนเอง 

 
1.3 ให้สถานศ ึกษาควบคุมกำกับติดตาม ประเมินผลการใช้อำนาจในการปฏิบัต ิงานด้าน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2 . สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสถานศ ึกษากับภาคเอกชนให้มีศัยภาพในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 

 
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมม ือระหว่างหน่วยงานสถานศี 

กษากับ ภาคเอกชน ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

2.2 ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในสถานศึกษา  

3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค ์กร 
3.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศ ึกษา  
3.2 พัฒนาปรับปรุงและเผยแพร่หลักเกณฑ ์ ในการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม 

 
4. ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความ 

 
เสี่ยง  

4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสถานศึกษา  
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษามีแผนการตรวจสอบภายในที่เป็นระบบและมี  

ประสิทธิภาพ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที4่ : พัฒนาศักยภาพคร ู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตสถานศึกษา   
วัตถุประสงค์ 
 

มุ่งพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถให้คร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียน ในการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษาให้สัมฤทธิ ์
ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ ื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริต ให้เป็นระบบอย่างตอเน ื่อง 
สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมม ือหร ือประสานการปฏิบัติกับองค ์กรทกุภาคส่วน  



มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของคร ูและ บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนใน
การป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
 

1.1 กำหนดให้คร ูและ บุคลากรทางการศ ึกษา 
นักเรียนฝึกอบรมหลักส ูตรด้านการป ้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตในสถานศ ึกษา 
เพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญ 
 

1.2 กำหนดให้มีหลักส ูตรการศึกษา และหลักส ูตร 
การฝึกอบรมวิชาชีพด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา 

 
2. สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา  

2.1 ส่งเสริมให้สถานศ ึกษาร่วมกันสร้างมาตรฐานจรรยาบรณวิชาชีพ 

2.2 กำหนดให้มีหน่วยงานหลักเพ่ือรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลรวมถึงการลงโทษ  
คร ูและ บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียน  

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมคร ูและ บุคลากรทางการศ ึกษา 

นักเรียนหลักส ูตร การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมหลักส ูตรคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏติบัติ 

หน้าที่และแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ต่างๆ 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างองค ์ความร ู้เร ื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน 
สถานศึกษา 
 

4.1 จัดให้มีกิจกรรมการสร้างองค์ความร ู้ในเร ื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
สถานศึกษาแก่คร ู และบุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียน  

4.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการแลกเปลี่ยนความร ู้และข้อม ูลข่าวสารด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต 
 
 
ผลที่คาดว่าจะได ้รับ 
 

1. โรงเรียนบ้านเขาปูนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
2. คณะคร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปูน

มีจิตสำน ึกในการเป็นพลเม ืองดี ปฏิบัติงานตาม ระเบียบวินัยและมีความซ ื่อสัตย ์ สุจริต  
3. คณะคร ู บุคลากรทางการศ ึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาปูน

มีความร ู้เร ื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน สถานศ ึกษามากยิ่งข้ึน  
4. โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาปูน ปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และย ึด 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางปฏิบัติ  
5. โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาปูน มีความเข้าใจและให้ความร่วมมือ

ในกิจรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตในสถานศ ึกษา  
6. ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในสถานศ ึกษาได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

 
บทสรุป 



 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาปูนประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 จัดทำข้ึนเพ่ือใช้เป ็นแนวทางในการดำเน ินงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
สถานศึกษาปฏิบัติงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์เกิด 
ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้ ทำให้การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของข้าราชการเป ็นไปในลักษณะที่มี 
ความรับผิดชอบ ทำให้ผ ู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศ ึกษา มีความเช ื่่อถือในความมคีุณธรรม 
ความมีจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่โดยการคำน ึงถึงประโยชน ์ ส่วนรวมมากกว่าประโยชน ์ส่วนตน และการย ึด 
มั่นในหลักธรรมาภิบาล สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะคร ูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา นักเรียนให้ลดน้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นร ูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษา ต้องบ ูรณาการและ 
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเน ื่องให้เป ็นระบบ โดยหากมีการบ ูรณาการ 
ความร่วมม ือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเน ื่องแล้วจะส่งผลต่อการบรรลุตามผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังไว้ 
ส่วนราชการและสถานศ ึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป ็นธรรม คณะคร ู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน มีความร ู้เร ื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศ ึกษามากยิ่งข ึ้น มีจิตสำน ึกในการเป ็น 
พลเม ืองดีปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย และมีความซ่ือสัตยสุจริต ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจและให้ความร่วมม ื 
อในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานศ ึกษาปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป ็นแนวทางปฏิบัติรวมถ ึงส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน 
ระดับจังหวัดและระดับประเทศให้ยั่งย ืนอีกด้วย                                                                                           
    
                                                          
 

      
 
 
นายพิชัย   อารีการ 

ผ ู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาปูน 


